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TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SÃO

100% LIVRES DE GLÚTEN E LEITE DE VACA. 

Garantimos a ausência de traços de ambos.

TODOS os nossos produtos CONTÉM
oleaginosas.

 
NÃO ATENDEMOS alergias à ovos, soja,

amêndoas, amendoim, avelã, castanha de caju,
castanha do pará, macadâmia, nozes, pecãn,

pistache, látex natural e outros.



São cobradas à parte e agendadas no ato do pedido,
com pelo menos 3 dias úteis de antecedência.

Pedidos para entrega devem estar 100% pagos no
ato do pedido.

Somos parceiras da Única Entregas, uma empresa
formada por mulheres e especializadas em entrega
de doces. Elas tem todos os cuidados cabíveis em
relação à velocidade, temperatura e estrutura do
carro para esse tipo de entrega.

Não nos responsabilizamos por danos causados no
transporte por terceiros contratados pelo cliente
(Über, Rappi, Loggi, etc). Não será permitida a
retirada de bolos por motos.

Sobre Entregas



PEDIDOS DEVEM SER FEITOS COM 3
DIAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA

SOMENTE ATRAVÉS DO WHATSAPP
41 99781 7137

CLIQUE NO ÍCONE ABAIXO PARA AGILIZAR SEU
ATENDIMENTO. ENVIE:

 
NOME COMPLETO, DATA E HORÁRIO APROXIMADO

DE PREFERÊNCIA E SEU PEDIDO

ATENDEMOS ENCOMENDAS DE
QUARTA À DOMINGO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5541997817137
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541997817137


Bolos
Os bolos entitulados "Sem glúten e Sem leite", no
cardápio, são adoçados com açúcar demerara.

Os bolos sem ovos (veganos), podem conter traços
de ovos, não sendo assim, recomendados para
alérgicos à ovos. São adoçados com açúcar branco,
pois entendemos que nessa receita, o resultado é
uma massa mais aerada e fofa.

Os bolos sem açúcar, são adoçados com eritritol,
xylitol e maltitol. Eles também são lowcarb pois
levam farinhas de baixo índice glicêmico, como
amêndoas, amendoim e castanha de caju.

MÉDIO
(nosso antigo P)

ARO 15CM
Aprox. 1,2kg

Serve 12 pessoas

MINI
(novidade)

ARO 13CM
Aprox. 0,8kg

Serve 8 pessoas

GRANDE
(nosso antigo M)

ARO 17CM
Aprox. 2kg

Serve 20 pessoas

TAMANHOS



Bolos
B-day Cake
Bolo de chocolate, recheado com nosso famoso brigadeiro artesanal e coberto por ganache de
chocolate. Decorado com mini brigadeirinhos e confeitos coloridos. Acompanha balão "Make a Wish"
padrão colorido e vela.

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb ...................

170.00          210.00          260.00
170.00          210.00          260.00
238.00         294.00         364.00

MINI          MÉDIO     GRANDE

MINI
(novidade)

ARO 13CM
Aprox. 0,8kg

Serve 8 pessoas

MÉDIO
(nosso antigo P)

ARO 15CM
Aprox. 1,2kg

Serve 12 pessoas

GRANDE
(nosso antigo M)

ARO 17CM
Aprox. 2kg

Serve 20 pessoas



Bolos
Bolo Três Leites
Bolo de baunilha, recheado com creme patissière ao leite de coco e chocolate branco e doce de leite
artesanal Lola Li. Coberto de chantilly fake de doce de leite. Decorado com confeitos brancos e
dourados, mini folhas de ouro. Acompanha vela dourada.

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................

125.00          160.00          200.00
125.00          160.00          200.00

MINI          MÉDIO     GRANDE

MINI
(novidade)

ARO 13CM
Aprox. 0,8kg

Serve 8 pessoas

MÉDIO
(nosso antigo P)

ARO 15CM
Aprox. 1,2kg

Serve 12 pessoas

GRANDE
(nosso antigo M)

ARO 17CM
Aprox. 2kg

Serve 20 pessoas



Bolos
Pistache
Bolo de baunilha, recheado com um delicioso creme patissière de leite de pistache e chocolate branco
e geleia de frutas vermelhas. Coberto com chantilly fake, farofinha de pistache, frutas e flores.
Acompanha vela.

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb ...................

155.00          200.00          230.00
155.00          200.00          230.00
220.00         280.00          322.00

MINI          MÉDIO     GRANDE

MINI
(novidade)

ARO 13CM
Aprox. 0,8kg

Serve 8 pessoas

MÉDIO
(nosso antigo P)

ARO 15CM
Aprox. 1,2kg

Serve 12 pessoas

GRANDE
(nosso antigo M)

ARO 17CM
Aprox. 2kg

Serve 20 pessoas



Bolos
Morango & Suspiro
Bolo de baunilha, recheado com um delicioso creme patissière de chocolate branco e morangos
frescos. Coberto com marshmallow, suspiros e morangos. Acompanha vela.

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................

155.00          200.00          230.00
155.00          200.00          230.00

 

MINI          MÉDIO     GRANDE

MINI
(novidade)

ARO 13CM
Aprox. 0,8kg

Serve 8 pessoas

MÉDIO
(nosso antigo P)

ARO 15CM
Aprox. 1,2kg

Serve 12 pessoas

GRANDE
(nosso antigo M)

ARO 17CM
Aprox. 2kg

Serve 20 pessoas



Bolos
Bolo Brownie
Bolo formado por três brownies e recheado com brigadeiro cremoso de chocolate. Coberto de
brigadeiro cremoso e morangos. Acompanha vela.

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb ...................

PEQUENO     GRANDE

PEQUENO
ARO 15CM

Aprox. 1,2kg
Serve 12 pessoas

GRANDE
ARO 20CM
Aprox. 3kg

Serve 25A 30 pessoas

160.00          270.00
160.00          270.00
260.00          415.00



A partir de agosto de 2021, a Lola Li deixará de intermediar o
processo de escolha dos adicionais decorativos dos bolos! 

Você fica à vontade para acertar detalhes com as artesãs,
enquanto a gente se preocupa em fazer um bolo delicioso e
inclusivo pra você!

Após confirmação do seu pedido de bolo com a nossa equipe,
você pode escolher seu adicional e conversar diretamente
com o profissional responsável! Você deve combinar
pagamento com elas e pedir que entreguem sua decoração
devidamente identificada em nossa loja no mesmo dia que
você fará a retirada do seu bolo! Você pode pedir a
finalização neutra dos bolos (todo branco ou em algum tom)
para combinar com seus itens decorativos!

Balões - @nhbaloes - whatsapp 41 3027 4494

Papelaria - @detalhesatelie - whatsapp 41 99117 9276
@toposdepapel - whatsapp 12 981733698

Feltro - @cacauribeiroarts - whatsapp 41 99814 2552

Crochê - @estelamizu - whatsapp 41 992760878

Opc iona i s
Decorat i vos



Brownies
Os brownies entitulados "Sem glúten e Sem leite" e
os "Veganos", no cardápio, são adoçados com
açúcar demerara.

Os brownies sem ovos (veganos), podem conter
traços de ovos, não sendo assim, recomendados
para alérgicos à ovos.

Os brownies sem açúcar, são adoçados com
eritritol, xylitol e maltitol. Eles também são
lowcarb pois levam farinhas de baixo índice
glicêmico, como amêndoas, amendoim e castanha
de caju.

PEQUENO
ARO 15CM

Serve 3 a 4 pessoas

GRANDE
ARO 20CM

Serve 8 a 10 pessoas

TAMANHOS



Brownie + brigadeiro
Brownie de chocolate, coberto com o nosso delicioso brigadeiro de chocolate artesanal. 

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb ...................

Brownie Bloom
Brownie tradicional de chocolate, com cobertura alternada de brigadeiro cremoso branco e preto
artesanal Lola Li. Leva morangos, uvas e flores. O grande ainda leva marshmallow. (Na versão vegana
ou LowCarb, o grande leva farofinha de avelã. 

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb ...................

Brownies

50.00          80.00
50.00          80.00
75.00          125.00

PEQUENO     GRANDE

75.00          140.00
75.00          140.00

110.00          200.00

PEQUENO     GRANDE

PEQUENO - serve 3 a 4 pessoas
GRANDE - serve de 8 a 10 pessoas



Banoffe Vegana
Massa de torta, doce de leite artesanal Lola Li, bananas e chantilly fake. Adoçada com açúcar
demerara.
Grande 20cm (serve 8-10 pessoas).................................................................... R$ 130.00

S'mores Vegana
Brownie, brigadeiro cremoso de chocolate 60% artesanal Lola Li, pedaços de biscoito e
marshmallow vegano. Adoçada com açúcar demerara.
Grande 20cm (serve 8-10 pessoas).................................................................... R$ 145.00

PIEstache Vegana
Brownie de chocolate, geleia de frutas vermelhas, brigadeiro cremoso de pistache. Adoçada com
açúcar demerara.
Grande 20cm (serve 8-10 pessoas).................................................................... R$ 165.00

Tortas
TAMANHO ÚNICO

ARO 20CM
Serve 8 a 10 pessoas



Docinhos enrolados
Horas de redução, são pesados e enrolados um a um, tem em média 17g.
6 unidades qualquer sabor..................................................................................... R$ 30.00
15 unidades qualquer sabor.................................................................................... R$ 67.00

50 unidades BRIGADEIRO..................................................................................... R$ 150.00
adoçado com açúcar demerara
50 unidades BEIJINHO LOW............................................................................... R$ 200.00
adoçado com xylitol, eritritol e maltitol
50 unidades BRIGADEI LOW................................................................................ R$ 210.00
adoçado com xylitol, eritritol e maltitol
50 unidades BRIGADEIRO AVELÃ....................................................................... R$ 210.00
adoçado com açúcar demerara
50 unidades PISTACHE LOW.............................................................................. R$ 220.00
adoçado com xylitol, eritritol e maltitol

Doces

Para presentear
Caixinha em papelaria no rosa ou azul com hotstamp em dourado, acompanha
sacolinha, lacinho de tecido e tag.

6 unidades qualquer sabor..................................................................................... R$ 42.00
15 unidades qualquer sabor.................................................................................... R$ 83.00
*É possível misturar um ou mais sabores numa mesma caixinha



Coxinha de Morango
Morango envolto com brigadeiro de chocolate, tem em média 25g.
(Houve uma diminuição de 10g por unidade em relação ao último menu)

15 unidades açúcar demerara................................................................................ R$ 75.00
15 unidades LowCarb............................................................................................... R$ 90.00

50 unidades açúcar demerara............................................................................. R$ 235.00
50 unidades LowCarb............................................................................................ R$ 296.00

DocesEspeciais

Potinhos de Cremosos
Doces cremosos para comer de colher. Potinho contém 160g.

Brigadeiro................................................................................................................... R$ 28.00
adoçado com açúcar demerara
Doce de Leite............................................................................................................. R$ 28.00
adoçado com açúcar demerara, mascavo e de coco
BrigadeiLOW.............................................................................................................. R$ 32.00
adoçado com xylitol, eritritol e maltitol
Beijinho LOW............................................................................................................. R$ 32.00
adoçado com xylitol, eritritol e maltitol



Box "Good Morning"
*7 dias úteis de antecedência para pedidos.
**Sabores e marcas aleatórios, conforme disponibilidade no dia.
Pão Sem Glúten (1 pacote) 
Frios (1 porção individual) - queijo veg e embutido (na versão vegan, vai somente o queijo
veg)
Caseirinho do dia (1 porção individual)
Torta/Brownie do dia (1 fatia)
Doce de Leite 160g ou Geleia de Frutas Vermelhas (1 potinho)
Mix Docinhos Lola Li na Marmitinha (6 unidades)
Não de queijo (6 unidades)
Suco (1 porção individual)
Drip Coffee (1 porção individual)
Morangos (150g)
Uva (150g)
Mini buquê de flores (1)

Sem Glúten/Sem Leite...................................................................... R$ 320.00 + entrega
Vegana.................................................................................................... R$ 320.00 + entrega
(não disponível na versão LowCarb)

BoxesComemorativas

Box "Sweet Dreams"
*7 dias úteis de antecedência para pedidos.
**Sabores e marcas aleatórios, conforme disponibilidade no dia.

Caseirinho do dia (1 porção individual)
Torta/Brownie do dia (1 fatia)
Doce de Leite 160g (1 potinho)
Mix Docinhos Lola Li na Caixa em Papelaria e HotStamp Dourado (6 unidades)
Mini buquê de flores (1)

Sem Glúten/Sem Leite...................................................................... R$ 150.00 + entrega
Vegana.................................................................................................... R$ 150.00 + entrega
LowCarb.................................................................................................. R$ 170.00 + entrega
(Na LowCarb, o Doce de Leite é substituído pelo BrigadeiLOW ou Beijinho LOW no pote)

Primeiro horário para entrega das boxes: 09h30



SuperBox "Make a Wish"
*7 dias úteis de antecedência para pedidos.
**Sabores e marcas aleatórios, conforme disponibilidade no dia.
Mini Bolo de Brigadeiro no Acetato (aprox. 1kg de bolo)
Mix Docinhos Lola Li na Caixa em Papelaria e HotStamp Dourado (15 unidades)
Não de queijo (6 unidades)
Pão Sem Glúten (1 pacote) 
Mini Tábua de Frios e nuts torradas - queijo veg, embutido, pistache, avelã, castanha de caju
e amêndoas (na versão vegan, o embutido é retirado)
Doce de Leite 160g ou Geleia de Frutas Vermelhas (1 potinho)
Morangos (150g)
Uva (150g)
Suco (2)
Chapeuzinho de Aniversário (2)
Balão Bolha "Make a Wish" (1)
Buquê de flores (1)
Vela (1)
Bandeja em Pinus (1)

Sem Glúten/Sem Leite...................................................................... R$ 700.00 + entrega
Vegana.................................................................................................... R$ 700.00 + entrega
(não disponível na versão LowCarb)

BoxesComemorativas
Mini Box "Your Day"
*7 dias úteis de antecedência para pedidos.
**Sabores e marcas aleatórios, conforme disponibilidade no dia.
Mini Bolo de Brigadeiro no Acetato (aprox. 1kg de bolo)
Mix Docinhos Lola Li na Caixa em Papelaria e HotStamp Dourado (6 unidades)
Não de queijo (6 unidades)
Pão Sem Glúten (1 pacote) 
Frios (1 porção individual) - queijo veg e embutido (na versão vegan, vai somente o queijo
veg)
Suco (1 porção individual)
Chapeuzinho de Aniversário (1)
Mini balão "It's Your Day" (1)
Mini buquê de flores (1)
Vela (1)

Sem Glúten/Sem Leite...................................................................... R$ 280.00 + entrega
Vegana.................................................................................................... R$ 280.00 + entrega
(não disponível na versão LowCarb)


